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Κυριακή, 18/06/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Σκηνές που θυμίζουν τις ημέρες του καλοκαιριού του 2015, και την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης, διαδραματίζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

 
Οι υπάλληλοι στο Κέντρο Υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους το σαββατοκύριακο. Την
ίδια ώρα, συνεχίζονται οι νέες αφίξεις στο νησί.
 
Το πρωί της Κυριακής περισυνελέγησαν 43 άτομα ανοιχτά της Μυτιλήνης και κρατούνται μέχρι στιγμής στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού, εν μέσω
τουριστικών σκαφών και Τούρκων τουριστών που φτάνουν από το Αϊβαλί, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Οι άλλοι 55 πρόσφυγες και μετανάστες,
περισυνελέγησαν το βράδυ του Σαββάτου στη βόρεια Λέσβο φιλοξενούνται σε μεγάλη σκηνή υποδοχής στην Σκάλα Συκαμνιάς.
 
Η προσωρινή λύση που προκρίθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να μεταφερθούν στη Συκαμνιά και οι 43 που είναι στο λιμάνι της
Μυτιλήνης και εκεί να κρατηθούν ως αύριο το πρωί οπότε θα υπάρξει προσπάθεια να εκκενωθούν σκηνές στην Μόρια ώστε στη συνέχεια να
μετακινηθούν όλοι εκεί.
 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση στην καταγραφή προσφύγων και μεταναστών στην Μόρια είναι πολύ κακή μετά τη λήξη των συμβάσεων
εργαζομένων σε αυτή. Από τα 200 άτομα που ασχολούνταν με την καταγραφή, πλέον η διαδικασία γίνεται με μόλις 20 στους οποίους δεν
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καταβάλλονται υπερωριακά επιδόματα και αμοιβές σαββατοκύριακου.
 
Ετσι εδώ και μερικές εβδομάδες απέχουν από τις υπηρεσίες τους με αποτέλεσμα η κατάσταση στη Μόρια να είναι πλέον οριακή.
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18/07/17 - 15:58
Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/sygkroyseis-kai-foties-sti-moria)

 

Σοβαρές συγκρούσεις, για μια ακόμα φορά, βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Λέσβου, στη Μόρια, ανάμεσα σε πολυάριθμες ομάδες διαμαρτυρόμενων μεταναστών -
κυρίως Αφρικανών- και ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας.
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17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...
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16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...
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